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 אגרלע■ אונד מעחטדדידיגער ריא
פאלל. עסלארער דעם אץ גער

לפ״ה. תרמ״ג שנת

דע; א; שע־טה־־ד־נער דע־ א־־ננאבע דיא
 מ־־שטע־שט־ק ל־אה־עש א־־ז א־זט געריבטסהאף

 שטיעלעם. דעש א־נ־ א־־ששאשש־נג יורידישען דעי־
 אלננע נאברעשש־נך־־טע; £א בע־ג נאנצער א־־;

 א־זט שעהלע־ן בענאננענע• א־נד זעטצליבק־־טען
 דער -אש צ־־נט. עש צ־זאטטעננעבראבט; דא^ט

 וואם ־אט. נעטהאן שיעלעש אונטע־ז־שלננש־־בטע־
 אנטער• ש־עלעש אלנד שערב־עטעט, געזעט־ן ־אש

 אייך שאיש־ייבט. געזעט־ן דאש ללאש האט• לאששען
 ניבט ל־יבענש־נד דעש ב־־א דך דאבען א־צטע ־־א
 שעדזאנע; ל־־א זאנדע־ן א־צטע, געלע־נטע י־־א

 ד־א אדער שע־שטעהען, :־בטש ד־א בענאמסק׳
וואללען. •־הרען א~־ע 7אבז־בטל נע־יבט דאט

שא; •לענן ד־;. אנדע־ש נ־דט א-ך 'א קאק עם
 א־נטע־■ צ־ש נאטא־ א־נע־שאה־ענען א״נען'לנגע;

 נע. צ־ש צאהנריישע־ א־ינען אלנד זלבלנגש־־בטע־
ע־העבט. ־ישטשא־צט

 ארם־ שא; א־נד דדע־ פאן צ״ט־ננק ד־א
 בע־־אלנדע. ש־ט א־־נגאבע ד־עזע דאשען ל־ע־טם

 אד. בער־הטטער ודענער א״ן א״שנענאטמען. ;י־:
 דאש א־נש יט־־־בט שע־טהי־ד־נע־ א־נד ללא־אט
 אדל־אדא. א־נגא־־שען דעש ש־־שט־טט־ך ד־עזעש

 געגען שאן ל־;־:; א־:־ מאבט עהדע טענשטאנדע
א  עט־־אשש־שט־ויא־ש רעבטשששלענע אוננא־־שע ד

 דאש געזאנט, יעטצט דך שאן דאט ״א־ נעווארדק
 ־עבט ־אש אט־לאש. דארל ■־־א שעננע־ זאלשע "א

 דאש ב־־־בט. בעזא־גען צ־ נ־בט שא; שע־טדד־ד־נק
לו־,־ד. הע־ל־םקאטטק נ־בט ־־אה־ה״ט ד־א

 אנהעננער ד־נע א־נד ..ש־נגעטלענשעג׳ נ־ר
 ־־א־ען. שא; דא איש ;על־א־דק. שאירע־ נאך ז־:ד
 דע־ א־־נגאבע ־־א ד־א שלענע. נע־־אלט־גע; ד־א

שע־פו

 ד־א א־טאליען א־; קאטטלנישטק. ד־א ש־אנקל־י־ך
 אנטישע. ד־א א־נגא־ן א־; אלנד איררעדענטיסטק,

 יודענ- אלננא־ישען ד־א ללאה־ א־זט דאש שיטען.
 ד־א ול־א אגדע־עש נ־בטש א־־ך וואללק ש־עששע־
 א־נד א־דנלנג דע־ צע־שטא־ע־ אנדע־ען נענאננטק

 אוגד ־ליבען אלטזאמעה־ דא דאש־ט נעזעטצל־כקי־ט.
 קאננען, שש־עלען אונד זל־שק שיעשסעז. של־נדע־ן,

 אנדעדעד קאשטען אל־ף דך א־ב־־טע; צ־ אהנע א־נד
אלנטערדאלטען. ■נד א ע־האלטען צ־ בירגעי־

אוישהענגששילד, דאש נל־ א־זט ־ודע דעי
 דאש דא ללענן אלנ־ געלד. ז־־ז שיינען :־א אבע־

 דע; איבעד דך ז־א ־־־־דע; העטטען שערגיידעט
 אש• דע־ דענן הע־שאבע־. בריסטען דעד בעזיטין
!עסשען דעם ולעה־ענד קאששט שעט־ט

נייאינלןייטעץ. פערשיעדענע
ע; אן ן א י צ לא ל ע ש ר ע ט נ י *(א ד

 א־ ם ־ ט ן ע : ע ו ל ד ע ט ש ־ כ י מ צ ־ ט ש ו ־
 א־נגא. דעש דטצלנג דד־ט־נען א־ןדער ־.י א ד ש ע

 דעשו. ־־ד־שע דעד דיבטעטע ־־יבשטאגעש ד־שען
 א; טעזעי ערנשט ל־נקק. א־־שע־שטען דעי טירטע

 א־נטע־שעל- שאלנענדע ש־־יע־ יושט־צש־נ־שטער דע;
 :ילשט־צש־נ־שטער חע־־ן דען ש־אנע א־ך :לאציא;

 עי דאש טהאט־אבע דיא ע־ סאט־־־־־ט ללאט־ט .1
 א־־ש ד־א גע־־בטשהאשע דאנ־נל׳ נ־רעדהאזאע־ דעם

 האט נאבגעזעהען געזעטצ£ע־לעטצ־נ: ד־־דל־בע
 האבלל־ב. ד־עזעי א־ל ־אש בעשעהט. דא־־; ל־עישע

 ־־ב. א־דענטל־בער א־־; נ־בט אננעלענה־־ט ט־נע;
 א־נ. אלש א־־ן;ע־בטש-־־יצענאטע־ זאנדעין טע־

 ליאט־ט .2 ו־א־־דע? דעלעני־ט טע־ז־ב־נגש־יבטע־
 •ענעד בעטרעש־ אץ נאבדבט ד־נע ע־ שאט־־־־־ט
 נ־־עד־האזאע־ דעש נעזעטצשע־לעטצנג אנדערע־

 מא• צ־יגע ־עהריגע 13 דע־ ־־אנאך גע־יבטשהאשעש
טה־ילנעהשו; - ע־ברעבענש

. ע . . דא. ס -ייי1-ן •**••••ז•* •*•' — א ♦י - ■ • <ן—יי* י ׳<!׳—•מ '*׳׳׳״<!
 ע־. • ־לע;ן א־נ־ געב־אבט. ה־־זעל ־עש א־ש גא:־;

 ך־נ־ל שע־־אששענע־ א־־; ש־יהע־ שא; נ־בט הא״א־
 דעש ־עטצט ל־־ ע־ העטטע זא ״ע־ע. געולעזען
ע ־אש ש—שע שא־ ע־נעבען ט־־נקע א איי - 

 שלעבט־גקייטען א־נד ;עש־־נה־־טע; שאישה־־טען,
דנד. אל־שנעדערט

־. •א * ע־ א־;ד ה. ־־ב נאטט צ־ האששע; ל־־־
 נערעבטינרךט א־נד ־־אהרה־־ט דע־ שא• עש טע;
 א־נש־ל- א־נזע־ע דאש גע־־בטע. א־נגא־־שע; ־ער

 ע־. ריין איש באל־ ב־־־ע־ א־־ננעששע־־טע; ד־;
 א־נש־לד־גע ״ענ־נע־ ראש א־נד ־וע־דען, דאננט

ה־ א; שע־זאנען  א
ש :עבאנך ש א  ־

 ־ע־ ;־אב דאש שט־הלר־בטע־ דע־ ־אט א־־נגאבע
 ־אש געשלנדען, א־נד א־נטע־זלבט ל־־בע דאדאעד

 טאגע ־עש א; ־א ל א־זט זא א־נבע־־ה־ט נאך עש
ל־אבע א־־נע ~אנ• האט שא; א־נד א״״־אב־נ; דע־

שארט-א שענטל־בט6ע־א6 שיאטטע
נאנג

י 'ינלל־ר־־נגע;

 אנילא- ־־א א־־ה עליע
דע־ שאלנע א־; :־דע;.

־אש איזטטטעילט. א־־שנע ־א־ט
א ־עבט. נ־בט בא;אש אנט־שעש־ט־שעז

עם
הא

 מעיה־ | נ״*ן א״גען י־־ען דע; אנשטאלט שאז שאבט ל־א־
 א־נדעם ש־עבען, צ־ שלהע ־־א א־ן לי־בענשש־גגעל

 בעללאבונג ־־א ־עטצט ע־שט ־לא־לש ש־אגט, ער
 לל־־ש. לוע־ א־זט׳ ־לא־־ען שע־יאנגט נ־אבעש דעש

 אללעם שאן ־־דע; ד־א שאנאטען שעז דע; א־ן לאש1
!האבע; געשאבט

 א־־נשאל לעענש־ששעי ד־עזעה האט ה־־טע
 זא;ט ע־ :געשש־אבען ללארט ו־אה־עש א־־ן אל־ך

 אי־ן ש א־־־אשא טה־־לען אללע; א- דאש נעטליך.
 דיא ־־שלאנד א־ן , א־זט א־־שגעה־־שט צ־נדשטאשף
אין זאצ־אל־שטען. ־•א ד־־טשלאנד א־ן גיהילישטען.

שא־ דענזעלבע; שטאטט עבטבששלעגע.
צ־ אגיטאציאנען זאציאלען

 לי־דענ- י אל־מנערי־צטק דע; ד־־עדט בעללאהרען.
 שאששען דע־ א־שט־־בען בל־נ־ע; ־ע; אעד שאשטען

 אבע־-שטאאט־ש ד־א ע־ האט 1 ׳1 -אט ש־־־זגעגעבען
 ללאבע:. דאש געבען אנגעלו־עזען. אנ־־אלטש־אשט

 דאש ד־א דאטע;. דע־ לועגען ,ע־־ענלאשע; בלאטט
 אעטע־ז־בעגש־־ב• דעש ־־־־־ע; ־אש א־בע־ זעלבע

 •לעל אעד האט שע־אששענטל־כט בא־־ ־אזעף טע־
 ג־אוו־ דעןגע:א:נטעןא־םהאבשטעןג־אדע ש־־ בע

 ט־עשש. ־אש א־־ף בעאטטענעהרע ד־א אונד דנד רענד
 ? אנצוט־אנען 'ש־עששיאצעש ן דע שערלעטצע;. טע

 בעה־שש ש־־נאטה-ענד־נדאש נ־בט עש ע־ האלט .5
 ־עבטשא־נ. האבשטען ד־א זאלבעה. מע־ה־נדע־־נג

 שטאאטעש דעם אלנד געזעללשאשט ־ע־ טע־עששען
 רעבטשששלע. א־נזערער ק־עד־ט דע; שעד־גענדע־,

 אונטע־לאש א־נד שע־שטאשע ;עשעה־דענדע־ גע
 אץ אנגעלענענה־יט ט־שא.עשלא־ע־ ד־א - ש־נגען

 לוע־. געלענט עש6נע־יבטשהא, א־־נעש הענדע דיא
 שע־אנטו־א־ט. דע־ שאן א־נבע־־ה־ט לועלבער, דע,

 א־נד שע־שאה־ע; ב־זהעריגע דאש ש־ר ל־בך־־ט
 לאקאלע; א ד־ דורך בעא־־נשלושש־נג יעדע־ פא: ש־־־א

 בא־אקטער א־נשארט־־א־שע; -ע; ל־־־ענשאשטען.
נע־־עהרל־־שטען צו גע־עבט־נק־־טשששלענע דע־

 האשט א־ן הינדודך שאנאטע
 ד־נע ער ללאש־טשאט־־ל־־ט .3 ,־ע? י. .<!

 שא־נע. א־נע־הא־טען דעש גענענא־בער נאבדבט
 ענטזעג. נעי־בטשהאף •עדהאזאע־ נ־ שאש דעש העז

א דיעזער ־־אנאך א־נטע־דב־ננש־־בטע־. דעטען - 
 א־נטערזונגשגעה־־טג־ששע א־נטע־ז־בלנ;םאךטעןא־נד

ד־ענענדען העטצען אנט־שעט־ט־שען ־ע; אי־נעש אץ

 א־נ- דיא האט פוילער טיג־שטע־ - ז שע־טאבט;־
בעאנט־־א־טעט. זאנלייך נ־בט טערשעללאציאן

ו א י ד ר ע ב י א ה ט ו ש א (ל, * י
 העלשי איגנאץ דעש־ט־רטע דעד ע.) ג א ר ם נ ע ד

 שאם קאש־טה שאן ב־יעף א־־נען אבע־טאלם האט
 לינ־ דער ער וזא־ין עיהאיטעל, אקטאבער .טע;15

ק שארש־־־בט. ולעג דעז שא־ט־־א קען  צו זיא ד
 דיעזעם אין זאנט קאשלטה העטטע• שע־שאלנען

 אונד ששאך א־־נע איזט עש ;שאלנענדעם בריעשע
 איינע לאנדע ד־עזעם אין דאש א־ננא־ן, ־־6 שאנדע

 טענליך בעקאטמע א־ך א־זט. מאנליך יודענש־אנע
 אי; א־נהאלטעם. שערשיעדענען בריעשע ה־נדע־טע

 גע. שאדלוירשע ביטטערע ם־ר לוערדען אי־נען דעם
 טשערנאטאנ־ ד־א ללא־טע. שאאר דע־ לוענען מאבט,
 איך אב מיר׳ זאנט מאן נעשריעבען׳ טיך א־בער

 גע־וא־דען יודע איין ״איך טאנע אלטען ט־ינע אליף
 טי־נעד מ־ט אל־ם עם זייא דעסהאלב אלנד זי־א״

 שרייבען, איה־עם אין ם־ד זאנען אנדערע עהדע.
 ווארדען בעשטאבען שע־דאבטע, א־ם שטעהע א־ך
 האבע א־ך מיד׳ זאנען אנדערע ו־יעדער דין. צו

 ניבט איך ווייל שע־שע־צט. יודען ־ע־ אבט־נג ד־א
 ע־ג־יששען. ווארט דאם שע־טה־־ד־נלנג איה־ע־ צו

 טיך טאבטע א־ך וו־עדעי, שע־לאננען ה־נדערטע
 אם לוירד עם או־ששש־עבען. זאבע ד־א א־בעד דאך

 פא־ט־־א ל־נקע ד־א -אש קאטטען, לל־־ט זא ענדע
 דענן ולירד. האבען בעקלאגע; צל העטצען ד־עזע

 אי־נטאל ווירד שא־ט־־א א־ה־ע א־מזאנשט. אללעש
 ט־יי. דעם גענענא־בע־ ם־ששען נעהטען שטעללונג

 אנגעלע. ד־א א־זט ה־־טע נא־־ען. א־־נצעלנער בען
 שא־- ל־נקע ד־א דאש נעקאמטען. יוי־ט זא נענה־־ט

 נעה- שטעלל־נג נה־־ט אנגעלענג דיעזער א־ן ט־־א
 שא־- א־ה־ע דאש ע־קלעדען, אששען אלנד ט־ש מען
 אלנ- אהנע ־ט ־עבטשגל־־בה דע־ ש־־נציש דאש ט־־א

 אונד שטאטמעש דעש א־נד ־על־נ־אן דע־ טע־ש־עד
לוע־ע עש רעששעקט־־ט. שש־אבע דע־

 דורך נעל-ננען. נ־עמאלש אנהעננע־ א־נד אישטאצ־
 שאששען. צל עדרעגלנג זאלבע העטצע־־יא א־הרע

 ד־א ש־ד שאלק דאש נאטה נ־אשע ד־א נ־בט ולענן
 דאם העטטע. נעמאבט עמששעננליך העטצע־ייען

 אי. אבער דך ווייס עלענד. דאש עמשש־נדעט שאלך
 ;געבען צו דעבענשאשט קיינע א־־זאבען ד־א בע־

 יודענ. מ־טטעלאלטע־ליבע דער ז־ך שטעללט דא
 שאלק, עלענדעם א־טעש. ד־א :זאנט א־נד א-־ן האש

 ד־־נעם אל־זאבע ד־א ל.־:י.ש זאנען, ד־־ עש ול־לל ך א־
ד :א־זט עלענדש ע ע ד ד ו ! י ם ט ז ־  אלנד א

 דעש א־נטע־ הוף דע־ נאט־רל־ך ז־ך ע־העבט נץ
 ווייטע־ן דעם - !׳׳יודען דע; ,.שלאנעט :שאלקע

 שא־ט־יא ליגקען דער ששל־בט דיא דאש־טה, זאגט
 א־ננאר־- דער ט ם ילדענשאשט ד־א ז־ך דאש א־זט,
 ענטש־עם- אבע־ ניבט שע־שמעלצע, נאצ־א; שען
 צו אליך רייבסטאגע א־ם דא האבק ה־עש־ר דע.

 א־יננעש־ה־ט ציורל-עהע ד־א דאט־ט קעמששען,
 אלנד שו־שלאטצע, אש דאיט ז־נד ז־א זאלל• ווע־דען

 ז־א איך, אלם א־יננעידיהט בעששע־ ■ארע־ ז־נד
 דער ולא איך, אלש זעהען בעששע־ אלזא קאננע;

 האנד ז־א לענק ה־־־ט. עמשש־נדל־בשטען אש •ט־ה
 ווי־טה. או־ף א־בעלשטענדע דע־ בעד־ט־נ־נג ד־א א;

ק ז־א ולענן ;עב־עטע. שאשטל־בעם  בעשטאנד ד
 ד־א ז־א לענקען זא ולאללען, ז־בע־ן פא־ט־יא דע־

 ש־אקט־שע א־־ף נאציא; דע־ אלישטעדקזאטק־יט
 א־־נגעשלאגענען מ־ט נ־בט דא זעהען א־נד זאבעז

 אין געש־הל אללנעם־ינע דאש טאן ול־א צ־. הענדען
 אלישע־. וועלכע ה־ניינהעטצט, ״־לדענש־אנע״ ד־א

ק ז־א דאש דעם.  יאהר• נ־ינצעהנטען דעש אוננא־ ד
 טאב• צודיקשטאשען ם־טטעלאלטע־ א־נ׳ש הלנדערט

אנהאש. שעהלער לעבע־ל־בע דעי־ נאך או־ך טע,



 * *ו טי וצ שע י ד י י ע י י נ
.ס* 15.♦ >״ ^

 אבערטאלם שאבעל דער ז־ך האט דיעזעם .טען10
 יע אונד אנגעזאמשעלט קאיזע־שט־אשע דעד אין

 וואור. גיאסער דעשטא ארם־יקטע, ט־ל־טע־ טעהה
 שאבעלם. רעוו^לפררענדען רעם צאהל ד־א דע

 אינד אוהלאנען קאוואלאריע, קאטען יעד^ך באלד
 אהנע היעבען אונד הע־אננעשש־ענגט קיראששירע
 שא■ דע; אין זעבעל שלאכען דעם טיט ערבא־מען

 אויף וואורדען שאבעלהוישען דעם אויט ען.6בעלהוי
 זאענט. געשליידע־ט, שט״נע נ־אשע דאשטילימער

 אדף קאטשף ע״ב־טטע־טער איין דך וויקעלטע
 בעקא• שעדזאנען 40 ביינאהע אונד זייטען, ביידען

 שע־וואינדוננעןי שווערעיע אדע־ ל״כטערע טען
 געט־א. ששיטאל א־נים שלאטצע שאם מוסטען אונד

 דדיטע שאן דעשעשע וויענעד א־ינע — ווערדען. גען
ענדע צו גענצליך שיינען אונרוהען ד־א :טעלדעט

:טשדורך רוהע דיא וואורדע זאננטאג
 מ־ל־טער אווישגעריקטע דאש דאשש זא געשטא־ט,

 קאשע־נען דיא אין וויעדעד אבענדם אוה־ 9 אום
אבריקטע.
ו ) ד • י י ן ע ד ל א ז ו ק י נ א ל א  ס

 טעלדעט לישט״ ״נאראד:־ דער ן.) ע ר י ש ו ק ק א
 אדששקוטא■ נאבר־בטען שערלעשליבער גרונד אוף

 ראם דורך האבען אלבאנעזען הערשאדראגענדע :רי
 דאש שק־טאר• אין קאנזולאט אשט־ייביש-אונגארישע

 יאזעף ש־אנץ קאניג אונד קאיזע־ דען אן אנלובען
 אשט־ייב־ש-אונגא־ישע דורך אלבאניע; גע־יבטעט,

לאששען. צו בעזעטצען ט־וששע;
ת ו נ ק ת ) * ( . ת ו נ ו ג  רעי• א־; דע־ ע

 צוואג. אי־נ־גע שאן קאטיטאט) (העוועשער שעלעט
 הע־טאנן נאטענש הויזירער, וואהנענדע יאהרע צי;

טא;ע א־יג־נע שא־ שערליעש הרש) שווא־ין(טאי־ !
 אונד ש־ויא זיינע

 זעד איזט ש־ויא
אין ;אנין

 ני: קעהדטע
ק אנ

מעה־
זעד

דיא צו,־יק.
דא. א־ש,

 ־א. ווירד עש צושטאנדע. עלענדעם אין ;אנין דורך
 ערקעננוננש. איש ע־זובט, האשליבשט יעדער העד

 וואש א־:ד אנצוהאלטען, ;ער־כטליך איהם שאללע
 ע־ דא לאששען, צ־ שא־טנעהטען האט דך ב״א ע־
 איזט ער האט. מיטגענאמטעז י ;עלד אנדע־ע שא;

 לל־־ן. שטאטו־ נעבא־ען. ;־אםטא;ענדא־ף אויש
 ראטה־בלא;• געשניטטענען קורץ קאהל. •שי־טעל

 א־י־ זאטשע־שש־אשש■;, זעה־ געדכט בארט, דען
 •ש־ונ. ווא־נד.נא־בע; אייני;ע עד האט נאקען דעם

 ריב- צ־ טא; בעליעבע נאבריבטען עט־ואינע דעף.
<1. אטגסאנינאא*! יחשב. נהלה ולטצוה :אן טען

1ג}1< 1(101*1׳ ©<ןת©1¥©1.

נאיו• !1. שאם לאטטא.ציעהינ;
25 38 47 61 67 אטע;
21 10 15 68 23 ט-עטט
51 50 77 1*2 89 לינץ

. ט כ י ר ע ב ס ט פ ע ש ע ג
שרייזע. שעשטער

ר ט ע • יי נ ו״צען פאן ט. עם עש נ דע ווא.־ ■ו
 פעיקויף דעי נעבראנט, סא־קטע צו טעסינ ״אנע פארינע

שע־קדפט• וואוידען סעט־צי 100000 ;,ש. !ץא־
נולדען• 7 20-6.75 ן(נייעס) י א ק
מאלצ־ נול. 6.30—6— םוטטעיוואאיע טע ם עי נ
נול. 7.00-6.80 וואארע

נולד. 6 32 - 6.30 ר ע ם הא
ק ץ קו ו ר נולד. 5.90—5.68 (נייא) ו

נולד. 13.25 קאהל סט רע
 30.75 קד״נען אים מעטהאדע נייע ם ו ט י ר י ם ש

 סער נולד. 33.—32.50 טעטהאדע אלטע נולד. 31.—
פעיצענט. ליטע־ 10000

 צווערג- נול. 9,40 פיואלען ע. ט כ י ר פ נ ע ו ל י ד,
 —— נעשעלטע נול' 12—11 ערבזען 11.50—11.באד,נע;

האנפואטען נול. 28.— ק־סטעל נזל. 18—12 לינוען נול.
ל.----- ו . הידוע נ נולדען. 11.25—11 הירדעבר״ן ל. ג, 6-

קילאניאם.) 100 פער (אללעס
ל.---------בלויער נול. 29—26 נרויער ן, ה א מ ו נ

 ק־לאנ-אמט 100 צו נאללען פער סעהל-סרייזע
:נוט׳ נודאפעבט, א:

8 7 6 5 4 3 2 1 0 '/,8
20,50 —.20 19.50 —.19 18.50 17.40 16.50 80 14 12.80 —.10 

נולדען.
נול. 4,20 ניאבע נול. 4,— פיינע ע י י ל ק
 100 פע- נול׳ 38.— ־אפפיני־ט דאפפעלט ל א נ י ר

ק־לאנ־אטב■
נול. 6.40 ן ע ב ו ק ט ם ע ר
 טעקונדא נול. 12,25-12 פ־ימא ן, ע ט א ו נ י י ל

נול. 11.76-11.50
נול. 9 75—9.50 ן ע מ א ו פ נ א ד,
45,— לוצע־נע אוננא־ישער ן, ע ט א ו ע ע ל ק

 15000 וואורדען וואנע פאר־גע־ אין לע, ל ע פ-פ א ש
 צווא־ אונד פע־קויפט. נאטטוננען פע־ש־ערענע שטיק

 בא-שקע־ פאא־. פער נול׳ 3.30—2 80 דייטשוואללינע
 טאצעראני- אונד טירקישע נולד. 110—105 באנאטער אונד
 באס- אונד ק־אאטישע נול. 145 סעיבישע נול. 48—46 שע

 2 פע־ (אללעס — קילא. 56 פער נולדען. 48—47 נ־שע
פעיצענט.)

 -קילא10—6 קוד,-ד,ייטע ט. פ ע ש ע ר־נ ע ד ע ל
 14—10 פאן טע־צען פערועטצטע א־־נמאל נול. 230—190

 18—16 טערצען פערועטצטע ניל.צוו־ימאל 172-168 קילא
 22—19 טערצען פערועטצטע דרי־טאל נול. 166—164 קילא
נול. 170-163 קיל̂ז

ייטע,  אוננא־ישעקוח- ק׳ 100 פער נאטירען ודר ד,
 נול. 112—110 ט־אקענע אבסענהייטע נול. 110—108 הייטע

 אהנעקאפפע קאלנ-פעללע נולד. 11.50 10.— -אשהי־טע
קילא. 1)81 פער נור. 215—210

 165—460 -ק׳12—10 ברוינע ד, ע ד ע ב-ל ל א ק
קילא. 100 פער נול. 385-365 -ק׳8—6 נענערבטע נוי.

-עדאקטע־: פעראנט־וא־טליבער
• א י ת ו ק • י ו ל ה י ר ע ר ע ד ע ל

—■—^

נולעען■
 קוואליטע נאך יע נול. 26—20 ע, פ ט

נוד. 52—.—51.— (חלב) ט ט • ל ש נ ו א
קוואליטעט.נא־נול. 69-65 •י; ט טי ו ו

■יאאר ואק■ סעיבישע ן, ע ק ש ט ע ו ו צ
נול. 24.10 נאי־עטבע־ טאנע־

ש ט ע ו ו (לעקייא־ טוש נ קע צ
. נולדען. 24-

 ניל־ען 36.50-35.50 נעל־יטעטע־ •נ נ הא
נולד. — האניג

 וול. 10—6 הייעריגעד ן, י י ו ו
ט ו א ע ד א ־ ט ע נול. 23.75 פ

אל

•יא;פא* אי:ו) י)א י פ א ש
 וואו; עט — ניט נעשעפט

. ,<! -י אינפע־ענדע־טען בי־א קייפט
נודד. 12-8 איננא-שע ן ־ ע ם פ א נ ק

פ־י׳

•אב:

 ־אש ייא־
פע־-

ו.*מי■

- רו־פטניעדערלאנע ט־ינע עטפפע־לע איך איננא־ן ם
, עףינען6 יין

פאלטענ־שט*עפעק באהפדשק

רוסיש-יוכטענ-שאפטע געוואלקטע
 ;עטזען, שא;־ין. שא; שאב־־־ש;־ע־ע־לא;ע

 ־אשש. קור״הייטע. שורישלעדער. ־אלנרע־ע־.
 ב־אנדזאה. ששאלשלעדע־ שיטטליני״ע. ה,ייטע.

שלעקלעדע־ אינד ליען
ניע־ע־לאנע

זאהל-לעדעד-פאבריק בריננער דע־
:שיהטאבע־ שיר צונעהא־ע אללע שערנע־
•*14• 41*•^ 4יי* 4! ׳ * <;/ |' -ס ■1 / 1י 6 •

ד ל א פ א ע • ל ס ס ע ל בידאפעסט• פ
•4* ניט׳ דא;־;ש;אששע

נ־אט־: ־ א ע*ע>״ / ,י'•'-:עטא״טפי׳ ״1

נאיי. 12. שאם בארוענקורזע בודאפעסמער

י 1 ח1 ז ל
־'א••:

•לדע;

. לאדע נאנצע . ע-1860
. . . פינפטעל . ע-1860
 נול־ען 1110 צ• שטאאטטלאוע ע־1864
. 50 צו . עט1864

...............................קרעדיטלאוע
 דאנו־-ראטפפש־טטאה־טט-לאוע

 100 צו ש־אט־ענ-לאוע אוננאי.
 נולדען 50צו' האלבע

. טהייסטהאל-לאזע . . .  
 . . קאטטונאללאוע וויענע־

 נולדע; 100 צו לאזע ט־יעטטעד
. •ענטאנשיינע קאטא . .

...................... טי־קענלאוע
. לאוע א־נטב־וקע־ . . .
ליזיע , א4'־
 לאו קענלעוויטיט

 לאוע' ק־אקייע־
 לאוע אפנע־

 לאוע פאלפפי
 רודאלפסלאזע

 לאוע שאלט
 יאוע ואלצבורנער

־ט טט.  ל?וע :ע̂נ
 יאו׳ ויע- טטאניט

לאוע וואלדשטיץ
ץ ״. ..- ןי ן ך.. ךן..

לאיע לאינאנעי

נולד 4 0 צ•
. 10 . ״ 20 .
. 40 .
. 40 .
 . 10 ״
. 40 ״
, 20 . 
. 40 .  . 20 . . 20 ״
 . 20 ״
. 20 .

119 — 
131 -
136 — 
171 — 
171 —

174 ־־
— 109 

118 
118

20 19(1 
75 25

— 127
— 36
— 27
— 22
— 39 

19
— 20
— 40
— 35
— 20
— 51
— 24
— 46
— 24 

50 27
— 39

ווערפוה-שאש-ערע•
................6.״ גאלד־ענטע איננא־ישע

 . . . . 4,/• טאטיע־-־ענשע שע אונגא־
 . . . .ג־ונעדנשלאטשוננען א־ננא־ישע

.........................טעטעשע־-באנאטע־

. . . ........................שע נאליצ
....................................בוקאיוינע-

. . . איייענבאהנ-אנלעהען אוננא־ישעט
 וו״נצעהענט־אבלאווננט־אבלינאציאנען

 באדענק־ע- איננא־ישען דע־ פטאנ־ש״נע
׳ צ■ רט-אנשטאלט ע:=ש;״צ 5,

5./•,/■צי
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10 \ י .3ג. נ ו ט י י צ ע ש י ד י י ע י י :י

 ־ואבייא ערפיללען עי ענערג־ש אונד ש־־־א פפידבט
 טאנכטאד א־־־ע־ אין ל־א דאם פערדבערע, דא א־ך

 פאי- מ־ינע א־־ף אויפנאבע שורערינען פ־עללייכט
 ־־נגע. ראש קאננעז. ־עבנע; אונטע־שט־טצנג לע
 דע־- ע־פ־ליונג דע־ אין •א־הנען ב־יא איך ויענן גען

י א פערד־מניששע זעלבע;  אדע־ נאברעש־גקי־ט, נ
 דיעש. א־תר ו־אד־־נעתטע, ל־־־,־־ט בלאש פיעליישט

 ק־־נע אויף ז־־־טע טיינעד פאן פא־נעהק שעלליגעש
ע־ דא־ל נאדז־נט  בע. שט־ענגע א־־נע אויף אנ

 נא- .י! א־נג־אלטענבורג. דא־ף. עעדיען שטיאם־נג
 אבערגע. מ־שקע. עטע־יד בא־א; ,1י*2 וועטבע־

 - ־עש.־ויעזעלבי־ ־עגיע־־נגשדאטמיטשע־ א־נד שפא;
ש.״ קץ,מ־טאט גע־

־ • ע ז י א  ן ע ג ע ג ■י ף ל א ד ־ ־ ק
 ר ע ד ג נ ו ג י ד ל .׳ ש ע # . ט ־ ד ב א ־ ד
 פע־. צ־־ט־נג״ אללגעט־־נע .ידעגער א ־ ן.) ע ד ו י

 טישא-עבלארער ־עש אנלאה א־־ש אפפענט־־שט
פעדעי ־ע־ אויש *.רטיקעי פאיגג־נדע; פאללעש

אדאל־ ד־י• ש ק . (״את־ישיינל־ך . . . י אד׳ —ז
־—ע1א־נ ,־ דע געטי־נדע־־אטת דע־ נ יעל.־ע״ךשו

פא־ נ־יפפש ־עז־־ענצשינאדט אינ־ ת־־פט- בישע;
שא: רען א־־ש ־עצעשביי־ ,ציטע־ רען בע־י־טינגען,

•אד,־ע דע־ט זעבבה־נ פא־ ״עלבעם א; פ־־ע־ן, צ־
 . אשטע דע־ אד;־,ע־־ דע־ ■ ר,־ד#רף קאיזער
 ן דע ־ נ־ ז־־נע (־עגיע־ונגשד־־זעש) דינאשט־ע, כישע;
 אשטע־־־י־ ם־ט ־׳־אלז א־נד אלב־ענט זאדנע

 דאדו־ך א־נד בעלעדנטע רריאי; א־נד שט־־ע־מארד
ק  לענטע. יך—אשטע ש—דאדע־ש דעש צ־ ג־־נד ד
 גע דיא אלזא ד—־י יאד־ע; זעששד־נ־ע־ט נאד

 דעש א־־ש קאיזע־ש ד־־טשען ערשטען דעש שיטאלט
 ד־נט־נג ־ע־ א־נ־ זאגע דע־ פא; תאבבב־־ג, הז״זע

 שפא־ע־ ע־ג־־פטצ דא־ דע־ א־־ש פע־הע־־ר־נט
 שפעציעלל ־אש טיינען. ודר א־נד ערהעבע־. זי־

 אשטע־. ן א שטאאטשאנגעדאריגען ייד־שען א ־
 .קאטטע־קנענטע״ טע־־ נ־נט ד־א ר־־נ-א־נגא־;.

־;־נ־. .ש־טצ־־דעך א־ער ־ פ־הלען פע־אנלאשט :

 קראגקהייט. באזא־ט־גע אנשטעקעניע איינע וו־א ן
 דעם אן יודען דיא דך וואנדטען נאט־ איה־עד א־ן

 לעשעג. ל־אן צו פע־באנגטעז ה־יטאט ז־ינע־ אויש
 ד־א געגען שוטין אים .▼! א־ננאצענין פאפסט דען

 דאש אגשילדיגיגג, בא־בארישע איגד ליגענהאפטע
 טענשעגהערצען אוגד ט־אנקע; טענשענבלוט ז־א

 געטאידעט ז־א דעקטאנטעל דע־עז א־נטע־ אשען-
 ▼י- א־נ־אצענץ פאפשט ויערדען. געפל־גדע־ט אוגד

 ע־ליעש גייסטעש, ה־שאנען א־נד א־יפגעקלע־טען
 ע־צב־שאפע דיא אן שריפט אייגע 1247 יוד 5. אש

 יודען, דער שיטצע צ־ם דייטשלאנדש ב־שאפע א־נד
 גאטטלישע ד־א ״־א :ד״שט עש ע־־שע־ ו א״

גע• דעש בעפעהלען אגדערען אינטע־ ש־־פט
 יודען דע; איגד ניבט/ ״טאדטע :דאגט זעטצעט :

 עט. אשטע־-פעשטע אש פע־ב־עטעט. שעזאנ־ע־ש
 בעש־לדיגט זיין נע־יה־ען׳ צו געשטא־בענעש ■ואש
 פעשטע דעמזעלכען אן ז־א דאש פעלשלי־ זיא טא;
ע-ן -אש ד־  גע. קנאבען געטאדטעטע; א״נעש ד

 גע. דאש דאשש גלויבען, א־ש טד־ילען, גענז־ט־ג
 אפ. דיעש דא שאיש־־־בע, דיעזעש איהנע; זעטץ

 איבעל א־זט; צדווידע־ געזעטצע א־ד,־עש פענשא־
 פער- ע ל־־בנא: ד־א א־־גען טא; דאש עש. איזט

 !געפוג. א־־נ־ענדויא טא; ־יא טעגשען. יטטא־בענער
 1 איגד זאל־ע איבע־ איגד א־־פב־דדעט. ־אט דע;

 ו־־טדעג־׳ דא געגע; נגע ע־פ־נד אנדע־ע פיעלע
 גע. אד,:ע אנקלאגע, אדנע געגקדא. טא; בעגעהט

 | איה- דיא ווידע־ ,ר־גג,—א־בע־פ אד,;ע שיטענדניש,
 : פ־־. פע־ליעדענען שטודלע פאפשטר־שעז שאש נען

 ! גע־עשטיגקייט׳ ד־א איני גאטט ווידע־ ש ו־־לעג־א
 הונגע־ ם־ט ז־א ק־־עלט ג־טע־, א־־־ע־ יויבאללע־

 י אוגד בעד־ענגגיששען פ־עלען זא א־ג־ געפענגג־ש
 1 פע־ש־ע דע; ם־ט דא טא; א־גדעש בעדר־קונגען.

 ן פא; פ־עלע זא גד א בעלעגט שט־אפע; דענשטען
 דאש פע־דאטטט טא־ע שטעדל־בען צ־ם א־דנע;

 פי־שטען, •ענע־ דע־־שאפט דע־ אינטעד ־•־ע; ד־א
אלש ד:ד. דא־אן שלעשטע־ טעכט־גען אוג־ עדלען

 געלע- ש־־א בעט־אשט־גגע; ע־נשטע נא־ פטען.—;
 אמנו- ־־בעל£־־ע־ סיא-יעהדיגק ד־עזע־ גענת־יט

 •אה־ה־נ־ע־טע דר־־צעהנטען א־ש - שטעללען.
 א־; ע ל א ם ן ע ט ש ־ ע ש ־ צ דך ע־דאב

 צ־ד י־־ען ־־א דאש בעש־לד־ג•::, ד־א ד־־טשלאנד
 טאדטען כ־־שטעכק־נדע- פשח-פעשטעש דעש •ע־ ש

 ודא - צוועקען־ ־־ט־עללען .צ־ בל־ט דערען א־נד
 לד• יאד־דינ־ע־ט נ־־נצעדינטע; א־ש אויסדדוק דער
 דאשטעטע ••אדנגל־־נע ד־עזער געב־רבען. - טעט

ז־ך פערב־־־טעשע א-;ד לעבען -אש יודען פיעלען

 געוועזען טע־־ם א־ן עד פ־ א־נטע־ פאטע־ ע א־ד־
 1 פאן ש־־פט ד־עזע וואי־דע 1273 ••ל• 7. אם ״ ד:־

 ן פערפאלדג- דען א־ש ע־ג־יערט, ג־עגא־ פאפשט
 דייטש• אי; יודען ד־א דענק ענגעגענצ־ט־עטען, גע;

 וד־קליב- א־ן בלוטכעשורד־נונג. דע־ א־נטע־ לאגד
 א־דרעש א־נד אי־שצ־פל־נדע־ן ז־א ש א אבע־ ך־־ט

 אל ארשגעזעטצטווא־ק. בע־ויבען, צ־ פע־טאגענש
 דנד פאפשטע ־ע־ מאשט ־־א אלש שטע־קע־ ליין
 ודלד- ד־א אוגד פאגאט־שם־ש דעי דאבזונט, ד־א

רוהע. צור ניבט קאטען דיעזע טאששען. דער ד־־ם

 הער יודען וועהרלאזען דיא א־בעד פ־עלעז זאנדע־ן
 גע. ז הוי ם א־ג קינדער טאדטע א־הנען זיע נאביעם
 בי־םטענמארדעס דעם דא אוש האטטען ווארפען

 קאננק. בעשולד־גען פשח.פעשטעש דעם צ־־ט צור
 מעבטי- א־ין ז־ך ע־דאב טאללע טטען—ז צום אוגד
 שער- דע־ א־ן יודען רע־ א־גשולד ד־א פי־ צייגע גער
 בעשטע. ׳275 יאד־ע איש 1 יודאלף קא־זער זא;

 ע־לאששענע פאש:טען צוו־־א פאן ד־עוע ע־ ט־גטע
 גראשקטאיעם■ אינד׳טיטדעש גייעם פאן או־קונדל

 ד־עזעל. דך בעפ־נדעט פעיזעהען, טעטעטסדעגעל
 ד־א צו-אלן. שטאדטאישיף רעש אץ נאך ד־־טע כע

 :לו־טעט אורקוגדע ע־ני־טען ד־עזער איבעיש־יפט
 בעצייג- יאד־ען 600 פא־ -אש,- רעקש ״רוד^י־פד־ש

 וואהר ג־שט עם אש ״ד .1 דודאלף ע־ לא־! אלזא טע
 יודען דיא דאש זאגען, ש־־שטען א־־ניגע ו־אש ד־א,
 צעה־ ק־נדעש טאדטען א־ינעש הע־צען א־־נעש פאן
 60״ נאך א,־נד פשה־פע־טעד א־־־עש א־־־ ־ע;

 אייגע לאנג מאנאטע ט־שא-עשלא־ א־ן ד—וו ■אה־ען
 בעש־לדי. דע־ ג־־גד אויף געפי־י־ט אונטערזוכינג

 עשטהער ד־א שא־ף יאזעף ש־הט דע־ דאם גונג.
 ששח.פעשטע דעם פא־ שבת דעש אן שאל־מאש־

 דע־זעלנען בלוט דאש איש דעטטע. געשלאשטעט
!געב־ו־שע! צ־ צוועקען דוטועללען צ־

־ של ט ־ י ד ן ־ ־ (א * ע ד נ שאן* ־ ב ע
 4ג, נ ו ג ־ ד ל ו ש ע ב ט ו ל כ א י ד ד ע ב ־ א

 דער תאט פאללעש עשלא־ע־ ט־שא דעש אנלעשל־ך
 דען אן ש־־־בען פאלנענדעש פיל־א פא; ב־שאף

 אויף :גע־יבטעט קאדן פ־א־.־'.־אבש־נער פולדאער
 צו ע־קלערונג ד־א בע־־־ט א־ך ב־ן ־וא־נש איה־ען

 קאננטעפאן עש אננאתשע, ־־א דאש וו־עדע־דאלק,
 געב־ו־נט צ־־עקען ריטועללען צו נ־ישטענביוט יודען

 ־־ד־שע־על־נ־אןנאך ד־א דורך וועדע־ ד־ן, ווא־דען
 א־־נע ־אש א־זט בעג־ינדעט געש־נטע ד־א דודך

 פא־א־־ש- וועלנע א־־ף בעשולד־ג־כג, דע־א־ט־גע
 ענטש־עדק אלם צו־־קגעפ־ד־ט• א־טטע־ זעטצונג

 ט ע נ ב י י צ ע ב א־נ־־אה־ד־־ט פ־עפענטר־שע
ט־ם. ו־ע־דען

ט.*) ע ד ג ע ז ע ג ג י י א
רעדאקטער! —הע געעהרטעי

 נאשפאלגענדע דאפל־נשט זיא ע־זובע איך
 א־יפצו. בלאטטע געשעטצטען א־ד־עש אץ צי־לען

נעהטען.

 -ע-אקצ^ן ד־א א־נעינימשט יונ״ק ד־עוע פ־י *)
פע־אנטווא־טו;:. דן־נע

 -ישע; ״א. שאגע־; א-;ד ע־נ.;—ע ששצע אונוע־עם טע־
 נ־־יט א־נ־עי :אליען —• ;געדעשען א־;ד שע־טאגען —א

 ־•א ד-עצו ודי ויענן א־;־ פעיכיעפען, שיטצע דיעועש •צ־
 'יא:• אי:־ •אדטע־ן ענשששע־ט •א פערלאנגק, ד־מטעל
 א-ש־וא:־ע-ן טיט ־•א ־וענן א•:־ — -א נינטש געד,-ל.

א: וויםטע, ^ ד־א־עשט,  ד־א א-:ע* אדך איט א־;:ע־ -
 צו נטלי;: ש־ רען א־:ד ל־נרסיי־נש •טטא־ט דיעוע־ דדעין
 אונטע־ ך א־ עש ז-א פעיב-נש, דך ער •וא וו״ט, ש־נדען

קא־וע־ש•' רעש פ״נדען דע;
 :א״נעש ט ט ע־ •טפ-אך ״א־טע לעטצשען ד־עוע

 זזשענענדען ט-ט ״א בענל״טעשע א־נד נאני־וק ורששען
בד־קען.

- ו ו  (אנטזוא-שעשע ל־עשע־ן, נאש־רל־ך יוע־דק .
ייעד־ עט ירד ודא יאננע, זא פע־לאננטט, א ד אש • ד,־נא)

 צוענדעו־נדי' וו- רענן אוני פע־טאנען, ב-״צישאפפע;
 יאלטעי טע־ויזנען א־יע־ע א; טיך ך א •ועי-ע .דאגן

 נעלד׳ אן דיעוען אויש טאל־אטען ט־־נע ״אש זעהען, אונד
 ־וה־נ, א:ע־ פע־טאנען. דערדסצוש־עססען וו״; אונד •ד־צען

 טעלדען קריענשש־־נונען ם־־נע פע־ט־נ. נ־נט :אך ז־נד ודי
 פא־ נע;־נ שטאללונג ט נ-. ששאדש א״עיע• א•; דאט ט-,

נע; פ־נפצע-ן אנעי א־ד.* דאט א״ט, דאנדען  צעד,לש ש-נא̂נ
 ״'•ע־ א־ד* דענען אץ ה״ועי, דיא וואדל א־ד* נעגנש •א -

ק נל, פאל׳שען *ע; נ  דעש •ענשט דע* נון, — בעקעננעש י
 נעטיזדיען׳ דאנע א־ך אונד סא-, אללעט נערש קאיוע־ש

 וועד- אי־־נעי־נשעש •ששאללען צו ד,־יוער דיעוע* צעדן דאש
 ם־־נע קאננש אידי נעני־. א־דר דאיט פ־נפען ט־ש דע;!

 סיטשדיילע דיעש א־־ך איך דאט ע־קעננען, דאיו־ש נאנו־נש
 א־־פצור־־פען. ו־א זעלנשט נענע, צ־־ש •צטינדען צו־־א אונד

 וו״דעד־עם סאלדאטען ט־־נען רענן דאט־ט, יאנעלל סאנעש
״ ק:טא נענו: שפאש א־נד דין ל־־נשע*

י׳ דיא דאש סאלען. ענטועטצען דאש קאננשע מע*
ו״אא־הי ד־א, דא, ערנדפף! ווארשען ר־עוען ב־־א סעננע*

 א־ד,־עש אץ א־;* פ־אטטשטע; דען צ־ ער־־־עז, שאן אטש
ע-ן פ־־נששע־ן א• גלו־נען  נע־א־שען, ששא־ש ד־עוער נ-נ

 א־ד•*ע דע* פע־נעדטען, כעפע־ל א־ינפאנע; יען ששען ט
 ואלנע־ צו ד־־לינשד־טע־ נעפפלענטען דונדע־שען—•א •ט ו

 דך ע־טא״טע •עטצש א־יך אבע־ פע־־אטטשע ־־;: ־ ענט־
 נע- פעלדדע־־ן דעט ש־־טה א־־נען ע* ט־אט ק־דן ד־נא,
 קנע־וא־פען—צ ועשסעל יעז א־ן נעדאנל־ך דך דע- דע*.

̂ב א־נד -אטשע,  ־, ר ע .י, !אן שט־טטע ק־עפט־נע- ט־ט ד!
א •ר־רשש דאט ו כש ד י ! נ ן ו ד - ש ו  דאבען ו
 •ועל- אץ א־נש, קאנששא;טץפ- קא־וע־ש דעש עד־קש דאט
 אונד א־נאנשאשטנא-ק־־ט ד־־לינשד־טע-ן א־נזעיען עי :עש

 פי־ודל־נעאוש אונפע־לעשצל־נעש א־ץ פא־ששעדע-ן דע־ען
 פע־לאננען עד־קשעש ד־עועש :,*ונד אדף ד,אש. צונעדנערש

* נל״־בען נאננעשאששעש א ש־נאנאנען אונועיע דאש וו-,
 נע- רענטע ־־א דין: אונד ארף שפ-א־נ או-ו־צ־נוש

 וו־עדע־שפרע- צו עש, ,א־ד-וואנט :דאהע ד־א אין :אללט
 קאנשטאנ- קא־זע* א־נד נ־:ש, עדיקש ראש קעננע איך ז :ען
 קיןנשטאנט־אוש, קא־ועד רענ־ערט •עטצש טאדט■ א־וט ש־ן

 דא עטפפאננש א־י,ר נעועשץ. דנד בעפעדלע דעסשען או:ד
 צו א־לט נאדט־נ וואש שדוע, א־ך אונד ס־נדע ט־־נעש או־ש

 דאשדוא קנא:ע, דוא, ב־וש וועד א־נר־נענס ד־ענסטע א־ינעש
 קאפף דען נון ד־י איך ווענן ? וואנשט שפרענען צו וא ד,יער

 דאנן ד־ך קאננשש דוא ז ודא ? לאסשע לענען פישק ד־־נען צו
בעקלאנען.* רוןש א־ן

 אונד 1 פעלדדע-ר בעליעבק ד־ינען א־ן שטעדש .ד־עם
 שערגנינען ם־ט בעפערלע ד־־נע תערדען שאלדאטען ד־־נע

 נעטאד- א־־נעש בלושע רעם ארס וויססע, אבע־ או־ששיד־ען.
 אלם רא:ע־, טענט־נעיער א־ץ וןפש דך ערדיעבט טעשען

 ם־ט אונש דוא לאננע וון פעיטאג. פ־נרען צו לענענדע דע־
 פ־נדען. רןןש אץ ד נעז־,זן ק״ן ודר טאנען ש-־שששש׳ פ־שען
 נע• שלימש ־;־דעש קאננשע לעגען, צו אונש אן האנר א:ע-

אי; עפיוס• טיןועש נעוו־ששען איינען דוא קעננשט ק^טטען•

 דאפעם קאידערלינען -עש או־ךד־אווענע קענגש דע־ ? -<ןש
 ם־ץ א־דט ע* :עשרעשען. צו ד:ע*־,־־ש ט־ט ו־א ווי־ש א,־;ד

.* דרוגענאששע ד־־ן ־אד־עלאנג •יא* איך אוני !ן־.־יש . .

 קאננ- ע־ יענן ;ליפפען ד־א א,־־ף דך :־ש או־ו־צ־נוש
 ראש ע* יאש ווא־ששע, א־נד ״אדל ועד* טאועש ד־עוען טע

 נ־נשט- אללפע־טאנענדען דעש :עואש, עועניאום דעש אד־
 ער (שם־א־ עש, ודיס א־ך •א, .־א, ־ קא־זע־ש -עש ל־נש י

 דאבש •ודק א־ד־ )5 :־ששע־ק־־ש פאן אנפלו: א־־נען ט־ש
 שטושצי. א־־ערע ששעקעס •נ־ א א־בעראלל של־נע א־־ע־ע

 אנדעיס וו־־ד יאפ ראך 5 ש־ששעלן אללע א־ז דענדע נען
 נעפעהלעןענ־ ט״נעש אן ־א־ו־ף. א״ך פעילאשש ווערדען,

 :־־שטען, ־אטע־:אך וועיע־ דיי איי׳־ נ־נט• ייעש יעיט
 ואנעש ק־*:ע ד־א נאך דאש ■וערער א־־ך ש־שצט טאלנל־ך
 דאס אונד שו־פע, ד־א עטפפאננעש א:, ננלדבען א א־־ערעס

פאללען.* שולטערן א־־ע־ען פאן ואלל ־אך
א־ניו־לל־נ, שורשעדשען הונא׳ם •טע־ ב־־דען:ע:ל י־־א

:ענסנעננעשע דיעוער א־נד
 דנד ־אש אץ אדאטען. אללע ודא יאשע־, דנד .ודר

 א־־ערי- ד־א ודא נוט, וא :־־נע־ ־אט־שע :יידע־ אונזעיע
 אונזערש אונשע־טדאנען. יאט־שע אללע ו־ני ה־ע־ ;נען

 א:־ א־דש פאן ודי־ דעששען ;טר־־א ודר בל־ינען נלרבען
 וו־ללען, דדוקעש נ־ו־זאשען דעש אוש וואללען פאללע;
 א־ד,ן, ט־אנען ודר אנער נעשדאן. לעננשש עש ודר דעששען

די״ליגק.־׳ צו א״נצ־נ-א״נצ־נען דעם ;אטען דע; אזש
 אייך דאבע א־ך וואללעם• א־הי ודא עש .דאלטעט

 צו אי־ך ם־ש נעשפ־ע:ע אוש נעפאהלען, היערהע־ נ־:ש
 שדון צו עש א־הר וועם ט־ט ווארל, ו,־־ששעט איד,ר פ־דרען.

דאנעש•׳׳
 ד־עוע אונד צו, ר־קען רען סעננערן דען דרעדטע ע־

נעסאך. דאם פע־ל־עסען
פאלנט.) א־שועטצוננ6(
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 דאש אויבעד האט. על צ• קיין גא־ דא האש טעט.
 א־זט אנדערערזייטש געהעססיגקיינז. א־ן שוועלגען

 זעכס. אדער 5 היא האס ארהאגדען,6 אה־6גע דיא
 מא:ן לעטצטען דע! אדף ביז יודע! הינדערטמויזענד

 גע■ דעניערונגסגעוואלט דער פד־געל דיא אונטע־
קאשוטה. - !ווערדען ט־יעבען

ע ג י י א ) ה * י פ א ר י 6 מ ה ר ע ו • ו
 ד־עזער וועלבעש על שפ־ שענדליבע דאש י.) א ו ו

 געהט טרייבט מאנאטען ז־יט בעזאפפענעד־פדאמאט
א ענדע. צו  פע־טהייד־גער דער א־ינגאבע יינגסטע -

 ה־־טי• דע־ טשאנג־אד. כ־־א ל־־שע קאפפלקזע ד־א
 דאש נלאטטע א־נזע־עש אין ־ ־;*שומה ב,־יעף גע

 געג־גטהואוג; וועגע; ג־אש אדאלף דעס ביטטגעז־ך
 גע- זינד דעןפא־טייקלוב אן בעל־יד־גונגען דיא -6

 רק אנט־שעטיטיסט־ם דעש וועלשע היעבע, פעה־לישע
 ..משיר. דיעם דנד עש ם־ששע:. געבען טאדעששטאש

 דיא רע־דע: שרענען דיעזען אן דענן מצרים״
איג־ דע־ מ־טגל-עד איין פע־ענדען. אנטיסעמיטען

או־ש  ג־א גאמענש.אדאל־ א־ט״א6אשהענגיקיימש.
 פא־ט״א דע; א; ב־יעף אייגע; ר־שטעטע קאטעלעק

 :פאלגעגדעש ש־־עפע דיעזעש א־ן זאגטע ע־ קלוב.
 ל־גקע דיא דאש אנזישט דע־ מאן ווא־ א־אד אי;

 האט נון זייא. פא־ט״א אנט־שעט־טע; דיא פא־ט־א
 ע־ פא־ט־יא טש גאשהעגגיג־י א דע־ פ־עזעש דע־

 ־'א אי־גצעלנע־ פעהלער ־•א פי־ מא; דאש קלע־ט
 מאשען פע־אגט־וא־טליך נ־שט פא־ט־־א גאגצע
 העט- אישמזןצים טאןוו־אווענען געראדעזא קאננע,

 אגטישעמיטיש בא־טי־א ליבעדאלע דיא צע־ייען;־שט
 פאן אישמאצי. אשע־ וואודדע נון - דאגן נעגגע
 דע־ ענד ויעה־ - דדנרשגעשאשען פא־ט־יא זיינער

 ־נטע־ א איג־גענאששע ווערהא־ואי אשגעארדנעטע
 א־נגע• אינאבהענגיגדי־טש-פא־טי־א דע־ פ־דמא דע־

 געשעפטשמע. גאגץ אגטישעטיטיסטוש דען שטא־ט
 ע־העבע אן6אפ אוגד ענטשיעדען בעטרייבען. סיג
 יולי. אשגעא־־נעטע; דען *.עגען אנקלאגע ד־א איך
 אנג־־פפע א־נע־רלע־דשע דעששען יוערהא־וא• איש

 עגט. פא־טייא דע־ מענשען אנשטענדיגען יעדען
 דע־ פאהנע ד־א אייה האט ייעיהאי־א־ פ־עמדען.

 פ־י־ה״ט, אגשטאטט א־גאשהענגיגד״טש.פא־ט"א
 אוגד ש־אגד. ־־ב■ ב־־דע־דישר־־ט■ איגד גליישה־־ט

 י געעה־טע־פא־טי־קלוב ! געש־־עשע; פלינדע־־נג
 מ־־גט לאג־ע גאגצען איש ברקב■ אדאד אין נישט
 אגט־שעט־טענ-פא־ט־יא אייגע דנקע ־יא דאש מאן

 פא; הענגט צע־שט-יע; צי גלויבען ד־עלע א־זט.
 יאג• פא־ט ד־א אב. פא־טי־א ג דער וד־זהי־ט דעי־

געניגטהיאיגג פא־דע־ן גלדבענש יירישען הענגער

 ש־יטט אייף זיא בעל־ידיגונגעןם־טוועלשען יענע פי־
 מיט- אנטישעמיטישען דע־ זי־טע פאן ט־־טט איגד

 געי ווע־דען. א־בע־הייפט פא־ט־יא דע־ גליע־ע־
 געוואהנטע־ מיט שפ-עשע איך :העררען עה־טע

 ק־*■ ע־ויא־טע איך א־־פ־־שטיגק״ט. אוגד אפפעגהי־ט
 אלש יאה־ען דיט איך ראש אגעיקעננונגדאפי־. גע

 איךהא. דעגן געווירקט. פאדטיימיטגל־עד א־־&־יגעש
הא איך אבע־ ע־פ־ללט, פפ־י־שט מייגע בלאם בע

 דע־אייגשט איך דאש ע־ווא־טעט, נ־שט אייך עש ״
 פאגעל• פ־־ גענאששען א־גד י־ערהא־־א־ העידן פא; !

 בין. יודע איך דייל והידע, ווע־דען ע־קלע־ט פ־״א
א העבט איין ע־העבע איך פ־ישטיג א־ יעדע איך

 מיט־ זעלבשטלאזעש איג־ ט־־־עש איי! איך ווייל ויה,
 שאן אייך .פא־ט־־א א־גאבהעגגיגקייטש דע־ גליעד

ע דא ווא־ דאמאדש ! אג אייגעש אין ־•ע־האי־א־ —ד
 דעי- עבע; אץ ;־אשען פאא־ איי ־ פ לאגע־. ;דע

.פא־טי־א אונאבהענגיגק־יטש ־־א מאגיע־ זעלבען
א־גטע־ עטצט.זא בעוואר־ שמיטי; ם־ט

 יודען א־נגא״שע; ־־א או־שזישטען א־־נט־עגלישעיען
 אי־פ- גיעמאגדעש אי; פט• טפ בעש א־.־ צט בעשט
 ט־ך איך איישע־ע גאמען. אייגענעם אין בלאד ט־אג
 פע־־^לטעט- צו ט־־יא א־בע־צייגט, בי; איך אבער

 איך ;ל.־־בעגשגענאששען; מייגע־ געפיהלע ד־א שען
 עגטשליעשוגג דע־ פאן עש ראש איבע־צ־־גט. בי;

שי־גע־ ד־א אש אש־ענגט פא־ט״א געעת־טען דע־
פעי יך א ־עליג־אן ״דישע־

 איך ע־ווא־טע פע־שטענדיגע, היעפאן ראט־טאטש
 דענקינגשא־ט, נישטע־נעי דערען פא! גליישצייטיג

 מי- ז־א דאש געזעטצעשאשט־נג, א־ה־עי פאן זאוויא
 ו־ע־דען ע־לי־שטע־ן מאגליששט א־־פגאבע מייגע

ר שטא־ונג יעדער א■6 ז־ך ן־א דאש דאד־־ך.  ד;
 רעם ז־שע־ה־יט דע־ גע*עה־דונג יערער פא; א־־גיגג,
 פע־גהאלטעגד, א־־גענטה־מש דעש איגד לעבעגש

 דעד י־יעדערהע־שטעלל־נג צ־- א־ה־ע־ד־טש אייך
 ניע. צור אוגר קאט־טאטש דעש ד־הע געשטא־טען
 גע רוהעשטא־ונגען צי עטווא רע־ דע־האלט־נג

 א־מז;*- ציוא־ איגד יוע־דען. בי־טראגען נייגטען
- איש מעה־  פע־לעשל־שע־ א־ן איך ■יא דא־ט א
 שטא. ציר שעיועג־גגע; אוישגעדעהגטען' ־ פ יריד.־
ז״. גישט ע־האלטע. ם־טטה־ילוגג א־דג־גג דע־ וגג

פ לאשט אייגע־ טיט אייך ד־עש וועגן ע־־ע, י מעז !
 זאלל. זיין !ע־בינדען געם־ינדע שעט־עפפעגרע א

 א־נ־והען, ד־אהענדע■ דער פעדהינדע־־נג צי־ טע.
 טיל־טע־טאשט נאטה־גען רע־ ענטזענדונג ר־א פי־
ע ד־א ״ענן איך. ו־ע־דע מ־ג־ער ניבט זא־גען. ע־ ה - 
ש ־ זיבע־ידיט א.ד געישטא־ט איממע־ ווא

 גער־נגשטען איש א־מטע־ ייעששען אייגעגטה־מש 1
 גע־. א ט־צ זאללטע׳ ויערדען געפעה־־עט מאשע

ק־אי־אללמאשע־ ד־א געגען שיט־עגגע ביטטל־שער
 זא־גען, ראפי־ זאי־א פא־געהען טהעטע־ גר א

מד אוגד ־״ב ע־ל־בע;—שע מ־ט ־יא ״ע: ־אש.
איי אי•

.

פע־ביג־עזגע־ אגגי־יפפע אגהענגעד אדש
אד? -רפען שעט־אשטען זי־ פאדט־יא

• זז י ־ פ י ־ א ר ו ב ל ע
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ע ״א אי־פ־וף גאשפאלגעגדע־  קבערגע- פאש ־־
 ד־נע א; קאמיטאטעש וו־עזעלב־דגע־ דעש שפאן

 דעש בעיואהנע־ א ־ ..א; :ע־לאששען בעיואהנער
 דע־ אי; ־ע־ צ־פ^לגע :קאמיטאטש ריעזעלבי־גער

 א־ג־'־ ג־אשע־ע; פא־גע־אממעגע; יט צ יינגשטען
 א־גש־ל- דע; א; שטהאטע;—אי־; דענעז ב־יא הען,

 איין אייך זאגא־ יא ויאי־־ען, בעגאנגען יודען דיגען
 האהע ־־א האט פיעל, אפפע־ עיש צעגלעבען מעג

 ע.- * שטעללו״ ,.ע עדע עיי^ט— עגיעדוגג
 לעבענם דעש זישע־הי־ט דעד א־דג־נג. זעטצליבען

 מאט. א״שע־זן־דענטלישע פע־מאגעגש דעש איגד
טה• פי־ ־ענעלן  הע־ר דע־ איגד עראשטעט עגדיג נ̂ז

 האט איגנע־ן רעש מיג־שטער אוגגא־ישע ראגיגליך
 דאש פי־ ניןייעמבע־ ליטע; פאש ע־לאש טיט מיך

 דעגיע־ונגש.קזןטםיש. צום דאמיטאט ורעזעלבורגע־
דעש בעויאהנע־ היא איך אינדעש ע־גאנגט שע־

 דאמיטאטע איש זי־ געמי־נדע נע־
 -עש ע־ווי־ד־נג דיא דו־ך זאללטעז■ ־ע־הארעז

 הע־גע. פאלל־אממען א־דג־נג היא שטאג־־עשטעש
 זייא. געש־טצט אללע־ ז־שעי־הייט היא איגי שטעללט

־־א דאמיטאטע גאנצען איש דאהע־ ;•א פע־א־־נ־גע;
דא ־ע•-----ג א בעפאל־ע־וגג דדנקענדע נישטע־ן

 צי־ איג־ ק־אדאדרע דע־ גיע־ע־האלטינג צי־ מיט
 ־־. ־ע־ איגד גג ^־־ג ־ע־ הע־שטעללונג פי^ללעז

 זישע. צי־ זיא א־נ־עש ז־א דאש ז־א בע־ענרעז הע.
גע• ־יא די־ך א־יגעגטהימש איגד לעבענש דעש ־וגג

 ז־א ־ייעדע־ שפעטע־ א־ע־ הע־ פ־ ויעלשע יעי. ב
 ענשטעהען אייגעגטהיש איה־ וויעדע־ א־ג־ זעלבשט
 פע־שיעדע- דער זעעלזא־גע־ א ד א; אייך קאגנעי.

 שיך גע־־שטעט ביטטע ז־יאדיא דאגפעשש־אגע; נען
 א־שע־ט־אגענען ־עגיערונג ד־א דדיך מיד דע־ אי;

 יצ ודדקוגנשד־יייע א־ה־עש אין פ־־עדענשאייפגאבע

 איך פא־־ע־ע אבע־ פא־געהטליך אונטע־שטיטצען.
 אייפ-עשט דע־ אי; איה, געם־יג־ע-פא־שטעהע־ דיא

איה־ע זישע־דד־ט אפפענטליבען דע־ ע־האלטונג

ץ. א ט ע י ל ל א 6
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*ן־טועפצונ:.) -ש<2(
 א־ודע דו־ך ווארען סעפי־ •טטאדם דע־ יודען ריא

 •עט-־פ- פאן פליניע־וגגען אללע; פא־ אייך פעפטונג
 •אט״טע רע־ אנע־ נעשיטצם. ו־פען—ר־ינע אוני פא־ט־יען

 צייייפאנעט אויס •ורען ד־א -אפטע אי־ייצינוש פעלדרע־־
 דיא ע־ וו$ אינעראלל, דע־ ־אדע־, אלט צ־ע־פט ג־וגדע,

 1 אין אוגד דעננע אונפע־ד־־טטע־ אוגד נ־אפע־ע־ אין ודען
 • איר- אץ פאנד, ועלנסשיטטענדיגק־ט שטען געוו אייגע־ א־ן
 1 געלענענד,״* דיא דך ווא איגד, פ־ינלע ראיטנעקינע נען

 1 וא איש יעטצט אירש ייאש יויטטע־טע. פעררעטרע־ נאט,
 טרייל אינע־וו־ענעגדער איין אלט יטיען, ל־ענען צ־ נערע־
 פערוע־ דע־ רער־שאפט דע־ אונשע־ פריעדליך יודען

̂רנשע  דיעג- רעע־ע איש צארל נעש־ענשל־בע־ אין אוני יד
 בעיטשע- עש לא:, פעלי ניכש פערשושרונג ריא דאש לון טע,
 כבל אין יודען רען צי־־ישען פעיב־נדונג נעדייסע איינע רע

 ככל אין ■שיבת ל־א דוןך ווא־ען שיריען. אי; רענען אונל
 נלאג- איד־עש פא־ ראש זא בליש־,ע, ראכששען אידרער אין
 נלו־ב- או־ו־צינוס ערבליבען. יש־אל איין אין ישיבת דיא צע
 שאן כעפאלקעדונג ־■וישען דעד אונשע־ דאדע־ ו-ך שע

 אידד אנער ע־ וואר אלשדאנן כאלען פיינדליכעש אויף ודא
 לאש- ששידשוג: ווןלכע־ א־ן ירישש■ אייפרינע־ אלם פ״נד

כעומןנען. שעפו־ פאן קאששעלל ראש אירויצינוס טע
 אלש פע־נאננען, שטונדע אייגע נ־כס נאך וואר עם

 דעם ם־טנליעדע־ אנדעיע־ ציוייעי בעגל״שונג אץ הונא
 טעכטינע דעי ווזן איינש־אש, קאששעלל דאש א־ן סנהדרין

 דיא ראששע. או־פנעשלאנען קווארשיער ויין #עלדהערר
 פוןרציסמער ראש אין שראשען שטארט דער שעננעי דר־־א
וואר- לאננע ןך1נ שוסטען ויא אבער ;דך טעלרעשען אוגד

 געלאש■ פעלדרע־־; דעש אגנעוכש ־אש פא־ •יא ביי שען,
 פאן אכשט־אדען איגד צו איץ פא:־ עש וואו־דען. שיג;

 :־א אלייע־ צענשי־יאגען אוגד ק־יענשש״כונען לענאשען,
 א י וואורדען עג־ליך ששאשט. וואפפעננאטטוננען איגד דע ן

 איי- א־ן גאנלעששי: א-דצ/וש פאנרען ויא העדיינכע־ופי;;■
 אי־נעש או״! ו־ך נעכען נעלערנט, ועששעל פ־עכשיגען נען

 ווייגעש דופשענדען פאלי• קאגגע אייגע טישע ד־־־פישיגען
 כעדע־קשע, ל־ייא ל־א ע־ אלש כעכע־. געפיללשעש ואסדש
 ־אב איגד צו כליק נערעששינען אי־גק אירגע; ע־ ויא-ז

 ך א■ בעש־אכשע איך ז .רעב־אע־ :אן ששידדע רארע־ דיש
 ערשרי• אוגר שטאדש דיעוער פא־ששערע־ ליא אלש
 פינקש- רעשפען כעפערל, ט״נען אייגפאך ריעידיש אייך לע

 רע־טעש■ דיא ניכש ווענן ע־ווארשע, איך אי־שפיררונג ליגע
 היעד ווע־דע איך וא־לען. ש־עפפען אייך שש־אפען טען
 אוגר ראלשען, -אשש לעננע־ע אייגע א־שעע ינעל ד דיש

 אי־נ- ששאלט דעי הידע־ דיא אין שוןלדאטען ליא מישש,ן
 יאש איין, ויאלל כ־־נע־ן דען שע*םעט יוערדען. קווא״טי״ט

 ששאדש ריא נענערשען. שאל־אטען דיינע נענען גיט ך ו זיא
 אונטערראלשע צוש לואש ל־עפערן, צי אללעש שענליך לאט
 כ־וןד פל״ש, וו־ץ, נעלא־ט, פפע־דע איגד שאלדאשען רעל
 דינען לונדע־ש שענל-ך ויא לאש ארשערדעש האפע־- אוגד

 צארלען. צ• ש־ופפען דעי כעווןלרוננ צול שלאלער) 2500(
 וו־־דע נעווך יעדעש אוגד ניכש, איך געוועליע נאכלאש איין

 ליעפע־ונג צו־ איכרינענש אייך נערייטעש דץ• אודואנשט
 קאנן לאנגע וון פון־, דאנאטע סעל־עיע פיל ד־ננע דיעוע־
דו־ע־ן.״ היער או־פענטראלט אונ!ע־

 אג- יו־א ש־עק פון־ ששאנדען שעננעל דל־יא ד־א
 דא- צו פע־ננינען פעלדהע־רן רעש וואש דא. נעוואודצעלט

 אוש לעכעלן לייועס איין וייא בענאנן עש לענן שיען, בען
 כאלד, יץ פאששע אבעל ד,ונא שפיעלען• צו שוגר ויינען

 ניע- אונורללען או־פשש־ינענדען איהם א־ן דק קעדפפשע
קאנן דיעש פעלרהערד, .עילרכטינששעי אונדשש־אך! דע־

•ך___ איי ליי־ כ־יגנען פ־יי־ען דיש ויין. ע־גשש דיין ,.'
 ודא אכע־ ששעלעי. ק־עפשען איגלע־ן אץ ליא אפפע־, ע1

 זעכש- איכער ש-־א־ש ־ע־ ועל;— דען אץ —• איייייגן
 כעל־־- •יא ייאש לעש. אי דיט לא:: דאגאשע דאגן :ויוענד

ניבט ? קאנגען ע־־אלטען שאירע עש—א דיש א־ג־ !ען,
- ״. י ? • • ס•

 א־שאונדלענט ני־ שדייל :־אששע לע־ דאך איוש וון געי,
 א־נגעל־־ע־ע דיעזע ר־־דע יון שא:עש ־;יש א־כייש ־ע־ פאן

 א•:* .ען,— ווענינע־ ש־ישע־ן דען אייר :■־ ■א־ לאשש
גע־־:• :־וניע ע• צ־־ש קו־צע־ אין ־לען י־ •יעניגען ד־עוע
דין.־ שעש

 א■־- אילן (אינשע־נ־אך •ידע, קעק •ע־־ :••ש ״לוא
 ניכש שע־צע איך יפעין. צ־ צ־ ע־גששע דיינעש אן ויצינוש)

 בעפער- ד־־גע אייך לאכע איך ויש. אי־* יייא •לישע;, דיס
פ צו ויא עש, איוש אייך אן אינל נענענק, רע  ען.—פא־י

 ־א• איוש •ואש :־וגרע, צו אייך פאן עשי־כע ־אכייא נעלען
ז* נעלענען -א;

 :־••- ששאיצען ־זק פא; :•:ש דך ליעש ד־:א אכע־
 .־ע־־, :ע־יויעדע־טע איגד אכש־עקען ־אשע־ש לעש קען
 ;•:שש בל־עגע איגש ק־עפשע אוגזעיע כע־שעשצעשש א ליא

 אי־־עש ששא־ש דיעוע אוגד •יאגדע־ן איישצי אלש א־נ־־נ,
 איש נעש־אן. יו- לאכען ויאש א־נע־לאששען. צו ש־קואלע

 אוג- נעש־י־ע ו־נד ווי־ 1 לעי־ ע־לענען, צו צון־ן ד״גען
 פ־גקשלץ -אכען קא־וע־ש, עילאכענען רעש טע־שלאגען
 ניעטאלש אי:י ו־ון־דען, או־פע־לעגש אוגש וואש נעל־יששעש,

 אי:נע־- ווידע־ועשצל־כקי־ש פון; שיין איין ני־ או־ך פאנל
 גיבש איוון אונס וווןללע ששאשש. דויעלן דיעוע־ האלב

- צ־כש־נען  אוני כענאננען, ניכש ווי־ לאש פערנעלזן, איי; פ
-ש!ןניננ ד־־נע הערר, ערלרנשער אונפ, שענקע !

שפ־ע■ דען כליקען ערשטוינשען שיט דאש יאדע־ דע־
 ששעשש קוןדשען ע־) (ואנשע א־יניוענדוננען, .ווןלבע כע־.
איג־ ששעישע. דער יודען ניעד־ינען איגד פו־לען רען פון!


